
တနင်္သာရီတ ိုင ်းဒေင်္က ီ်းအဒင်္်းစာ်းနှင  လ  လိုပ လ  စာ်းဓာတ င်္တတုလိုပ ငန ်းဥပဒေ  

(၂၀၂၀ ပပည  နှစ ၊ တနင်္သာရီတ ိုင ်းဒေင်္က ီ်းလွှတ ဒတာ ဥပဒေအမှတ  ၅၃။ ) 

၁၃၈၂ ခိုနှစ ၊ နယိုန လဆန ်း   ၆   ရ   

(၂၀၂၀ ပပည  နှစ ၊  မေလ   ၂၇   ရ  ) 

န ေါန ်း 

တနင်္သာရီတ ိုင််းမေင်္က ီ်းလွှတ်မတာ်င်္ည် ဤဥပမေ  ို ပပဋ္ဌာန််းလ ို ်င်္ည်။ 

အခန ်း(၁) 

အမည နှင   အဓ ပပာယ ဒ ာ ပပချ  မျာ်း 

၁။ ဤဥပမေ  ို တနင်္သာရီတ ိုင််းမေင်္က ီ်း အမင်္်းစာ်းနှင ် လ ်လိုပ်လ ်စာ်းဓာတ်င်္တတုလိုပ်ငန််း 

ဥပမေဟို မ ေါ်တွင်မစရေည်။ 

၂။ ဤဥပမေတွငပ်ါရှ မင်္ာ မအာ ်ပါစ ာ်းရပ်ေ ာ်းင်္ည် မ ာပ်ပပါအတ ိုင််း အဓ ပပာယ်င်္ ်မရာ ် 

မစရေည်- 

 ( )  အစ ို်းရအ   ွဲ့ ဆ ိုင်္ည်ေှာ တနင်္သာရီတ ိုင််းမေင်္က ီ်းအစ ို်းရအ ွ ွဲ့  ို ဆ ိုင်္ည်၊ 

 (  ) ၀န က ီ်းဌာန ဆ ိုင်္ည်ေှာ တနင်္သာရီတ ိုင််းမေင်္က ီ်း င်္ယံဇာတနှင်  ပတ်၀န််း  င် 

ထ န််းင်္ ေ််းမရ်း၀န်က ီ်းဌာန   ိုဆ ိုင်္ည်၊ 

 ( ဂ) ၀န က ီ်း ဆ ိုင်္ည်ေှာ တနင်္သာရီတ ိုင််းမေင်္က ီ်း င်္ယံဇာတနှင်  ပတ်၀န််း  ငထ် န််းင်္ ေ််းမရ်း 

၀န်က ီ်း   ိုဆ ိုင်္ည်၊ 

 (ဃ)  ဦ်းစီ်းဌာန ဆ ိုင်္ည်ေှာ တနင်္သာရီတ ိုင််းမေင်္က ီ်း င်္တတုတွင််းဦ်းစီ်းဌာန   ိုဆ ိုင်္ည်၊ 

 ( င)  စစ ဒဆ်းဒရ်းအရာရှ ချုပ  ဆ ိုင်္ည်ေှာ ပေန်ော င်္တတုတွင််းဥပမေပိုေ်ေ ၂၅ အရ အဓ ပပာယ်

 င်္ ်မရာ ်မစင်္ည် အတ ိုင််း  င်္ယံဇာတနှင်   င်္ဘာဝပတ်ဝန််း  င်ထ န််းင်္ ေ််းမရ်း 

 ဝန်က ီ်းဌာန၊ ညွှန်က ာ်းမရ်းေှ ်း  ုပ်   ိုဆ ိုင်္ည်၊ 

 ( စ) ညွှန က ာ်းဒရ်းမှ ်း ဆ ိုင်္ည်ေှာ တနင်္သာရီတ ိုင််းမေင်္က ီ်း င်္တတုတွင််းဦ်းစီ်းဌာန၊ ညွှန်က ာ်း 

မရ်းေှ ်း   ိုဆ ိုင်္ည်၊ 

 (ဆ) စစ ဒဆ်းဒရ်းအရာရှ  ဆ ိုင်္ည်ေှာ စစ်မဆ်းမရ်းအရာရှ   ုပ်  စာပ င် ငီ်္်းပ ာ်း တာဝန်မပ်း 

အပ်ထာ်းမင်္ာ အရာရှ တစ်ဦ်းဦ်း င်္ ိုို့ေဟိုတ် တာဝန်မပ်းအပ်င်္ည်  စစ်မဆ်းမရ်းအရာရှ   ို 

ဆ ိုင်္ည်၊ 
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 ( ဇ) အဒင်္်းစာ်းထိုတ လိုပ ပခင ်း ဆ ိုင်္ည်ေှာ ဓာတ်င်္တတုင်္ ို ်ပ စ်ထွန််းေှု ပောဏနည််းပါ်း၍ 

ရင််းနှီ်းပေ ုပ်နှံေှုနှင်   ိုန်  စရ တ်ေေ ာ်းင်္ည်  စီ်းပွာ်းမရ်းလိုပ်ငန််းအပ စ် င်္ ်တေ််း (၁၀)နှစ် 

အထ   ွင် ပပု   ်ပ င်  ဓာတ်င်္တတုထိုတ်လိုပ်ပ င််း  ို ဆ ိုင်္ည်၊ 

 ( ဈ) လ  လိုပ လ  စာ်းထိုတ လိုပ ပခင ်း ဆ ိုင်္ည်ေှာ င်္ာေန်လ ်ငံ်္ို်း  ရ ယာေ ာ်း  ိုပ စ်မစ၊ 

ပေန်ော င်္တတုတွင််းနည််းဥပမေေ ာ်းပ င်  င်္တ်ေှတ်မင်္ာ ပေင််းမ ာငမ်ရအာ်းထ ် ေပ ိုင်္ည်  

စ ်  ရ ယာ  ိုပ စ်မစ အငံ်္ို်းပပု၍ ဓာတ်င်္တတုထိုတ်လိုပ်ပ င််း  ို ဆ ိုင်္ည်၊ 

 (ည)  တနင်္သာရီတ ိုင ်းဒေင်္က ီ်း လိုပ     စ စစ ချထာ်းဒရ်းအ   ွဲ့ ဆ ိုင်္ည်ေှာ ပပည်မထာင်စို 

င်္ယံဇာတနှင်  င်္ဘာဝပတ်ဝန််း  င်ထ န််းင်္ ေ််းမရ်းဝန်က ီ်းဌာန  ပပည်မထာငစ်ိုအစ ို်းရ 

အ ွ ွဲ့၏င်္မဘာတူညီ   ်ပ င်   ွ ွဲ့စည််းတာဝန်မပ်းအပ်ထာ်းမင်္ာအ ွ ွဲ့  ို ဆ ိုင်္ည်၊ 

 (ဋ)  င်္တတုတ င ်း ဆ ိုင်္ည်ေှာ ဓာတ်င်္တတုတူ်းမ ာ်င်္ည် မနရာ၊  လ ိုင ်င်္ ိုို့ေဟိုတ် လိုပ် ွ ် 

  ို လည််းမ ာင််း၊ ဓာတ်င်္တတုတူ်းမ ာရ်ာတွငပ် စ်မစ၊ ဓာတ်င်္တတုတူ်းမ ာရ်ာမနရာ၊ 

 လ ိုင ်င်္ ိုို့ေဟိုတ် လိုပ် ွ ်နှင်  တစ်ဆ ်တစ်စပ်တည််းရှ မင်္ာ မနရာတစ် ို ို၌ ဓာတ် 

င်္တတု ဆင် တ ်ပပုပပင်ရာတွငပ် စ်မစ၊ လိုပ်  ိုငင််္ည် လိုပ်ငန််းအရပ်ရပ်၊ အမဆာ ်အဦ 

မပေမနရာနှင်  စ ်ပစစည််း  ရ ယာေ ာ်း  ိုလည််းမ ာင််း ဆ ိုင်္ည်။ ယင််းစ ာ်းရပ်တွင် 

စ ်ေှုတွင််းထွ ် ိုန်က ေ််းပစစည််းနှင်  မ  ာ ်ေ ာ်းတူ်းမ ာ်င်္ည်  မ  ာ ်ထိုတ်စ န််းေ ာ်း 

လည််းပါ၀င်င်္ည်၊ 

 (ဌ) ဓာတ င်္တတု ဆ ိုင်္ည်ေှာ မပေထိုေှတူ်းမ ာ်၍မင်္ာ်လည််းမ ာင််း၊  အပ ာ်းနည််းပ င် မင်္ာ် 

လည််းမ ာင််း ရရှ င်္ည်  င်္တတု၊ စ ်ေှုတွင််းထွ ် ိုန်က ေ််းပစစည််းနှင်  မ  ာ ်ေ ာ်း  ို 

ဆ ိုင်္ည်။ ယင််းစ ာ်းရပ်တွင် ပင်လယ်၊ ပေစ်၊ မ  ာင််း၊ အင််းအ ိုင်ရှ  မရမအာ ်က ေ််းပပင် 

နှင်  မရမအာ ်မပေေှ တူ်းမ ာရ်ရှ င်္ည်  ဓာတ်င်္တတုေ ာ်းလည််း ပါ၀င်င်္ည်၊ 

 (ဍ) တနင်္သာရီတ ိုင ်းဒေင်္က ီ်းအစ ို်းရအ   ွဲ့မှဒဆာင ရွ  ခ င  ရှ င်္ည   င်္တတုဆ ိုင်္ည်ေှာ မရွှေ၊ မငွ၊ 

  ၊   ေပ  ၊ အဖ  ု ်န ်၊  မနော ်စ ေ််း ၊  ရ ိုေီယေ်  ို ဆ ိုင်္ည်။ ယင််းစ ာ်းရပ်တွင် 

ပပည်မထာင်စို င်္ယံဇာတနှင ်  င်္ဘာဝပတ်ဝန််း  င်ထ န််းင်္ ေ််းမရ်း ၀န်က ီ်းဌာန  

ပပည်မထာငစ်ိုအစ ို်းရအ ွ ွဲ့၏ င်္မဘာတူညီ   ်ပ င်  အ ါအာ်းမလ ာစ်ွာ အေ န်ို့မက ာပ်ငာစာ 

ထိုတ်ပပန်ဖပီ်း မဆာငရ်ွ ် ွင် ပပုင်္ည်  င်္တတုေ ာ်းလည််း ပါ၀င်င်္ည်၊ 
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 (ဎ) တနင်္သာရီတ ိုင ်းဒေင်္က ီ်းအစ ို်းရအ   ွဲ့မှ ဒဆာင ရွ  ခ င  ရှ င်္ည   စ  မှုတ င ်းထ    ိုန က မ ်း 

ပစစည ်း ဆ ိုင်္ည်ေှာ ထံို်းမ  ာ ်၊ မဂါေန်မ  ာ ်၊ ဘရ ို ်တီ်းမ  ာ ်၊ ေင််းဂနီ်းစ်ေ ိုင် 

မအာ ်ဆ ိုေ်၊ ေ ိုလ ိုေ ို ်၊ ေီ်း ံရွှေံွဲ့မစ်း၊ ေီ်း ံမပေမစ်း၊ ရွှေံွဲ့မစ်းပ  ၊ မပေပ  ၊ မပေနီ၊ မပေဝါ၊ 

 န်ို့ ဆူံ၊ မပေ မယာင််း၊ မ  ာ ်ဂွေ််း၊ လမ  ်းပ   င်္ ိုို့ေဟိုတ် လမ  ်းည ၊ု မ  ာ ်ေီ်းမငွ်္်း၊ 

ဂဝံမ  ာ ်၊ င်္ မ  ာ ်၊ မ  ာ ်  ဉ်၊ မဘာ ်ဆ ို ် လ ိုရ ို ်၊ မ  ွမ  ာ ်၊  နို့်၊ 

ဆ ိုေါပပာ၊ မ ာ စ  တ်၊  န်   ်င်္ ၊  ွာဇ ို ်၊ ပ ိုဇ ိုလန်၊ မဆ်းေန််း၊ ောဘယ်  ို ဆ ိုင်္ည်။ 

ယင််းစ ာ်းရပ်တွင် ပပည်မထာငစ်ို င်္ယံဇာတနှင ် င်္ဘာဝပတ်ဝန််း  င်ထ န််းင်္ ေ််းမရ်း 

၀န်က ီ်းဌာန  ပပည်မထာငစ်ိုအစ ို်းရအ ွ ွဲ့၏ င်္မဘာတူညီ   ်ပ င်  အ ါအာ်းမလ ာစ်ွာ 

အေ န်ို့မက ာပ်ငာစာ ထိုတ်ပပန်ဖပီ်း မဆာငရ်ွ ် ွင် ပပုင်္ည်  စ ်ေှုတွင််းထွ ်  ိုန်က ေ််း 

ပစစည််းေ ာ်းလည််း ပါ၀င်င်္ည်၊ 

 (ဏ) တနင်္သာရီတ ိုင ်းဒေင်္က ီ်းအစ ို်းရအ   ွဲ့မှ ဒဆာင ရွ  ခ င  ရှ င်္ည   ဒ ျာ   ဆ ိုင်္ည်ေှာ 

ထံို်းမ  ာ ်၊ (အလှဆင်) င်္လင််းမ  ာ ်၊ ဂရ ်န ို ်မ  ာ ်၊ ောဘယ်မ  ာ ်၊ 

လ ပ်င်္ မ  ာ ၊် ဂဝံမ  ာ ၊် င်္င်ပိုန််းမ  ာ ၊် ပ ိုင်မရာ ဆီန ို ်၊ ဆာပင်တီန ို ်၊ ဟွန််း 

ဗလင််းေ ို ်၊  ပယ်ရီေ ိုတ ို ်၊ အင်ေီဆ ို ်၊ ဗမဆာ ၊ ေ ိုင်ယာမဘ စ်၊ ေ ိုလာရ ို ်၊ ေ ိုင်အ ိုရ ို ်၊ 

ေွန်ဇ ိုန ို ်၊  ာ ဆီလီ  တ်၊ င်္ မ  ာ ်၊ င်္ျှစ်မ  ာ ်၊ စရစ်လံို်းမ  ာ ်၊ မဂါေန် 

မ  ာ ်  ို ဆ ိုင်္ည်။ ယင််းစ ာ်းရပ်တွင် ပပည်မထာငစ်ို င်္ယံဇာတနှင ် င်္ဘာဝပတ် 

ဝန််း  င်ထ န််းင်္ ေ််းမရ်း၀န်က ီ်းဌာန  အစ ို်းရအ ွ ွဲ့၏ င်္မဘာတူညီ   ်ပ င်  အ ါအာ်း 

မလ ာစ်ွာ အေ န်ို့မက ာပ်ငာစာ ထိုတ်ပပန်ဖပီ်း မဆာငရ်ွ ် ွင် ပပုင်္ည်  အလှဆငမ်  ာ ် 

ေ ာ်းလည််း ပါ၀င်င်္ည်။ င်္ ိုို့ရာတွင ် အလှဆငမ်  ာ ်ထိုတ်လိုပ်ရန် အဆင် ေေီမင်္ာ 

လေ််း င််းရာတွငင််္ာ အငံ်္ို်းပပုမလ ရှ င်္ည်  မ  ာ ်ေ ာ်းေပါ၀င၊် 

 (တ) ခ င  ပပုမ န ့် ဆ ိုင်္ည်ေှာ ဓာတ်င်္တတုရှာမ ွပ င််း၊ စေ််းင်္ပ်တ ိုင််းတာပ င််း၊ ထိုတ်လိုပ်ပ င််း၊ 

ဆင် တ ်ပပုပပင်ပ င််း င်္ ိုို့ေဟိုတ် မရာင််း  ပ င််းနှင် ၀ယ်ယူပ င််းလိုပ်ငန််း တစ်ရပ်ရပ်  ို 

လိုပ်  ိုငရ်န် ဤဥပမေအရ ထိုတ်မပ်းင်္ည်   ွင် ပပုေ န်ို့  ို ဆ ိုင်္ည်၊ 

 (ထ) ဓာတ င်္တတုရှာဒ  ပခင ်း ဆ ိုင်္ည်ေှာ ဓာတ်င်္တတု ေ ာ်းနှင်  ဓာတ်င်္တတုင်္ ို ်ေ ာ်းအာ်း  

လ ို ်လရံှာမ ွပ င််း  ို ဆ ိုင်္ည်။ ယင််းစ ာ်းရပ်တွင် မပေင်္ာ်း၌ ဓာတ်င်္တတုတည်စွ င်္ည်  

အရည်အမငွ်္်း  ို စစ်မဆ်းမင်္ာ လိုပ်ငန််းစဉ်ေ ာ်းလည််း ပါ၀ငင််္ည်၊ 
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 (ေ) ဓာတ င်္တတုစမ ်းင်္ပ တ ိုင ်းတာပခင ်း ဆ ိုင်္ည်ေှာ ဓာတ်င်္တတုင်္ ို ်တစ် ို၏ အေ  ု ်းအစာ်း၊ 

တည်မနရာ၊ အရွယ်အစာ်း၊ ပံိုင်္ဏ္ဍာန်၊ အရည်အမငွ်္်းနှင်  ပောဏတ ိုို့  ို င်္ ရှ န ိုင်ရန် 

စေ််းင်္ပ်ပ င််း၊ တ ိုင််းတာပ င််းတ ိုို့  ို ဆ ိုင်္ည်၊ 

 (ဓ) ဓာတ င်္တတုထိုတ လိုပ ပခင ်း ဆ ိုင်္ည်ေှာ ဓာတ်င်္တတုရရှ ရန် မဆာငရ်ွ ်င်္ည်  လိုပ်ငန််းစဉ် 

အဆင် ဆင်   ို ဆ ိုင်္ည်။ ယင််းစ ာ်းရပ်တွင် ဓာတ်င်္တတုတူ်းမ ာပ် င််း၊ ဆင် တ ်ပပုပပင် 

ပ င််း၊ မရာင််း  ပ င််းနှင ်ဝယ်ယူပ င််းလိုပ်ငန််းအဆင် တစ် ို ို င်္ ိုို့ေဟိုတ် လိုပ်ငန််းစဉ်အာ်းလံို်း 

မဆာငရ်ွ ်ပ င််းလည််း ပါ၀ငင််္ည်၊  

 ( န) ဆင  တ  ပပုပပင ပခင ်း ဆ ိုင်္ည်ေှာ ဓာတ်င်္တတု  ို အရည်အမငွ်္်းအရပ စ်မစ၊ တန်  ို်းအရ 

ပ စ်မစ၊ တ ို်းတ ်မ ာင််းေွန်လာမစရန် မဆာငရ်ွ ်ပ င််း   ိုဆ ိုင်္ည်။ ယင််းစ ာ်းရပ်တွင် 

င်္တတုရ ိုင််းေ ာ်း  ို င်္တတုင်္န်ို့စင် င်္ ိုို့ေဟိုတ် င်္တတုစငေ် ာ်း ပ စ်လာမစရန် မဆ်းမက ာပ င််း၊ 

င်္န်ို့စငပ် င််း၊    ု   ်ပ င််း၊  ျွတ်ပ င််း၊ လျှပ် ူ်းပ င််းနှင်  ပံိုငွ်္င််းပ င််းလိုပ်ငန််းစဉ်ေ ာ်းလည််း 

ပါ၀င်င်္ည်၊ 

 ( ပ) ဓာတ င်္တတုဒရာင ်းချပခင ်းနှင  ဝယ ယူပခင ်းဆ ိုင်္ည မှာ  ွင် ပပုေ န်ို့ပါ တနင်္သာရီတ ိုင််းမေင်္က ီ်း 

အတွင််းေ ှ ထိုတ်လိုပ်င်္ည ် ဓာတ်င်္တတုေ ာ်း  ို မရာင််း  ပ င််းနှင ် ဝယ်ယူပ င််း၊ င်္ယ်ယူ 

ပ င််း၊ င်္ ိုမလာှငပ် င််းေ ာ်း  ို ဆ ိုင်္ည်။ 

အခန ်း(၂) 

ရည ရွယ ချ  မျာ်း 

၃။ ဤဥပမေ၏ ရည်ရွယ်   ်ေ ာ်းေှာ မအာ ပ်ါအတ ိုင််းပ စ်င်္ည်- 

 ( )  အစ ို်းရ၏ ဓာတ်င်္တတုင်္ယံဇာတမရ်းရာေူဝါေ  ို အမ ာငအ်ထည်မ ာ်ရန်၊ 

 (  ) ဓာတ်င်္တတုထိုတ် ိုန်ေ ာ်း စနစ်တ  ထိုတ်လိုပ်မစပ င််းပ င်  ပပည်တွင််းလ ိုအပ်   ်  ို 

ပ ည် ဆည််းရန်နှင်  ပပည်ပပ ိုို့ ိုန်တ ို်းပေ င် ရန်၊ 

 ( ဂ) ဓာတ်င်္တတု င်္ယံဇာတပစစည််းေ ာ်းနှင် စပ်လ ဉ််း၍ ရင််းနှ်ီးပေ ုပ်နှံေှုေ ာ်း  ွံွဲ့ဖ  ု်းတ ို်းတ  ်

လာမစရန်၊ 

 (ဃ) ဓာတ်င်္တတုရှာမ ွပ င််း၊ စေ််းင်္ပ်တ ိုင််းတာပ င််း၊ ထိုတ်လိုပ်ပ င််း၊ ဆင ်တ ်ပပုပပင်ပ င််း 

င်္ ိုို့ေဟိုတ် မရာင််း  ပ င််းနှင ် ဝယ်ယူပ င််းလိုပ်ငန််း  ို လိုပ်  ိုင်လ ိုင်္ည်  န ိုင်ငံင်္ာ်း 
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င်္ ိုို့ေဟိုတ် န ိုင်ငံင်္ာ်းအ ွ ွဲ့အစည််း၏ မလျှာ ်ထာ်း   ်ေ ာ်းအာ်း စ စစ် ွင် ပပုန ိုင်ရန်နှင်  

က ီ်းက ပ် ွပ်  ရန်၊ 

 ( င) ဓာတ်င်္တတုင်္ယံဇာတပစစည််းေ ာ်း ထ န််းင်္ ေ််းမရ်း၊ ထိုတ်လိုပ်မရ်း၊ အငံ်္ို်း  မရ်းနှင်  

င်္ိုမတင်္နပပုမရ်းလိုပ်ငန််းေ ာ်း  ွံွဲ့ဖ  ု်းတ ို်းတ ်မရ်းအတွ ် မဆာငရ်ွ ်ရန်၊ 

 ( စ) ဓာတ်င်္တတုလိုပ်ငန််းမက ာင်  လူေှုဘဝနှင ် ပတ်၀န််း  င်ထ န််းင်္ ေ််းမရ်းလိုပ်ငန််းေ ာ်း 

ထ   ို ်ပ  ်စီ်းေှုနည််းပါ်းမစရန်နှင ် စဉ်ဆ ်ေပပတ် မစာင ်က ည ်က ီ်းက ပ်န ိုငရ်န်။ 

      အခန ်း(၃) 

ခ င  ပပုမ န ့်ဒလ ာ  ထာ်းပခင ်း၊ ထိုတ ဒပ်းပခင ်း 

၄။ ပပည်မထာင်စိုအစ ို်းရအ ွ ွဲ့၏ င်္မဘာတူညီ   ်ပ င ် ပပည်မထာင်စိုင်္ယံဇာတနှင်  င်္ဘာဝ 

ပတ်ဝန််း  င်ထ န််းင်္ ေ််းမရ်းဝန်က ီ်းဌာန  အေ နို့်မက ာ်ပငာစာထိုတ်ပပန်၍   န်ို့င်္တ်ထာ်းမင်္ာ 

ဓာတ်င်္တတုေ ာ်းေှအပ တနင်္သာရီတ ိုင််းမေင်္က ီ်းအစ ို်းရအ ွ ွဲ့  မဆာငရ်ွ ် ွင် ရှ င်္ည်  င်္တတု၊ စ ်ေှု 

တွင််းထွ ် ိုန်က ေ််းပစစည််း င်္ ိုို့ေဟိုတ် မ  ာ ်ေ ာ်းနှင် စပ်လ ဉ််း၍ ရှာမ ွပ င််း၊ စေ််းင်္ပ်တ ိုင််းတာပ င််း၊ 

အမင်္်းစာ်းထိုတ်လိုပ်ပ င််း၊ လ ်လိုပ်လ ်စာ်းထိုတ်လိုပ်ပ င််း၊ ဆင် တ ်ပပုပပင်ပ င််း၊ မရာင််း  ပ င််းနှင်  

၀ယ်ယူပ င််းလိုပ်ငန််းတ ိုို့  ို လိုပ်  ိုင်လ ိုင်္ည်  န ိုင်ငငံ်္ာ်း င်္ ိုို့ေဟိုတ် န ိုငင်ံင်္ာ်းအ ွ ွဲ့အစည််းင်္ည်  ွင် ပပုေ န်ို့ 

ရရှ ရန် တနင်္သာရီတ ိုင််းမေင်္က ီ်း လိုပ် ွ ်စ စစ်  ထာ်းမရ်းအ ွ ွဲ့င်္ ိုို့ င်္တ်ေှတ်   ်ေ ာ်း နှင် အညီ 

မလျှာ ်ထာ်းရေည်။ 

၅။ တနင်္သာရီတ ိုင််းမေင်္က ီ်းလိုပ် ွ ်စ စစ်  ထာ်းမရ်းအ ွ ွဲ့င်္ည် ပိုေ်ေ ၄ အရ မလျှာ ်ထာ်း   ်  ို 

စ စစ်ဖပီ်း တနင်္သာရီတ ိုင််းမေင်္က ီ်းအစ ို်းရအ ွ ွဲ့၏ င်္မဘာတူညီ   ်ပ င်   ွင် ပပုေ န်ို့  ို ထိုတ်မပ်းန ိုင်င်္ည်။ 

၆။ တနင်္သာရီတ ိုင််းမေင်္က ီ်း လိုပ် ွ ်စ စစ်  ထာ်းမရ်းအ ွ ွဲ့င်္ည် အမင်္်းစာ်းထိုတ်လိုပ်ပ င််းနှင ် 

လ ်လိုပ်လ ်စာ်းထိုတ်လိုပ်ပ င််းဟူ၍  ွ ပ ာ်းင်္တ်ေှတ်ပ င််း  ို ပိုေ်ေ ၂ ၊ ပိုေ်ေ ွ  (ဇ)၊ (ဈ) တ ိုို့နှင ်အညီ  

လိုပ်ငန််းင်္ ်တေ််း၊ လိုပ်ငန််းလိုပ်  ိုင်င်္ည ် ဧရ ယာအ  ယ်အဝန််း၊ ရင််းနှီ်းပေ ုပ်နှံေှုပောဏ၊ စ ် 

ယနတရာ်း၊ စ ်  ရ ယာအငံ်္ို်းပပုေှုေ ာ်း  ို တ ိုင််းမေင်္က ီ်းအစ ို်းရအ ွ ွဲ့၏ င်္မဘာတူ ွင ်ပပု   ်နှင ်အညီ 

ထည ်ငွ်္င််းင်္တ်ေှတ်ရေည်။ 

၇။ တနင်္သာရီတ ိုင််းမေင်္က ီ်း လိုပ် ွ ်စ စစ်  ထာ်းမရ်းအ ွ ွဲ့င်္ည် ဓာတ်င်္တတု အမင်္်းစာ်းထိုတ် 

လိုပ်ပ င််းနှင  ်စပ်လ ဉ််း၍  ဓာတ်င်္တတုရှာမ ွပ င််း၊ စေ််းင်္ပ်တ ိုင််းတာပ င််းတ ိုို့  ို  ွင် ပပုေ န်ို့အရ အဆင် ဆင်  
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မအာင်ပေင်စွာမဆာင်ရွ ်   မင်္ာ လိုပ်ငန််းရှင်  ယင််းလိုပ်  ိုင်   မင်္ာ မနရာတွင် ဓာတ်င်္တတု 

အမင်္်းစာ်း တူ်းမ ာထ်ိုတ်လိုပ်ပ င််းလိုပ်ငန််း  ွင် ပပုေ န်ို့ မလျှာ ်ထာ်းလာလျှင် င်္တ်ေှတ်   ်ေ ာ်းနှင်   

ညီညတွ်ေှုရှ ပါ  လိုပ်  ိုင ်ွင် ပပုရေည်။ 

၈။ ဓာတ်င်္တတု  ို   ိုယ်တ ိုငေ်ထိုတ်လိုပ်ဘ   ွင် ပပုေ န်ို့ပ င်  ဓာတ်င်္တတုထိုတ်လိုပ်ငူ်္ထေံှ တစ်ဆင်  

၀ယ်ယူဖပီ်း ဆင် တ ်ပပုပပင်ပ င််းလိုပ်ငန််းလိုပ်  ိုင်င်္ူင်္ည် မရာင််း  ပ င််းနှင်  ၀ယ်ယူပ င််းလိုပ်ငန််း 

အတွ ်  ွင် ပပုေ န်ို့  ို ငီ်္်းပ ာ်းမလျှာ ်ထာ်းရေည်။ 

      အခန ်း(၄) 

ခ င  ပပုမ န ့်ရရှ ငူ်္၏ တာ၀န မျာ်း 

၉။  ွင် ပပုေ န်ို့ရရှ ငူ်္င်္ည် – 

 ( ) ဤဥပမေနှင်  ပေန်ော င်္တတုတွင််းဥပမေပါ ပပဋ္ဌာန််း   ်ေ ာ်း၊ ဤဥပမေနှင်  ပေန်ော  

င်္တတုတွင််း ဥပမေေ ာ်းအရ ထိုတ်ပပန်င်္ည် နည််းဥပမေေ ာ်း၊ အေ န်ို့နှင် ညွှန်က ာ်း   ်ေ ာ်း 

  ို လ ို ်နောရေည်၊ 

 (  )   ွင် ပပုေ န်ို့ပါ စည််း ေ််း   ်ေ ာ်း  ို လ ို ်နောရေည်၊ 

 ( ဂ)  မပေငှာ်းရေ််း   ို  ွင် ပပုေ န်ို့တစ် ိုစီအတွ ် ငီ်္်းပ ာ်းမပ်းမဆာင်ရေည်၊ 

 (ဃ) အာေ ံမငွ  ိုပ စ်မစ၊ က  ုတင်မငွ  ိုပ စ်မစ၊ အာေ ံမငွနှင်  က  ုတင်မငွ (၂)ေ  ု ်းလံို်း  ို 

ပ စ်မစ မပ်းမဆာငရ်ေည်၊ 

 ( င) မပ်းမဆာင်ရေည်  ဓာတ်င်္တတု ွန်နှင်  အပ ာ်းအ မက ်းမငွေ ာ်း  ို င်္တ်ေှတ်   ်ေ ာ်းနှင်  

အညီ မငွင်္ာ်းပ င်  မပ်းမဆာင်ရေည်။ 

၁၀။  ွင် ပပုေ န်ို့ရရှ င်္ူင်္ည် မအာ ်ပါ  စစရပ်ေ ာ်းနှင်  စပ်လ ဉ််း၍ ဤဥပမေအရထိုတ်ပပန်င်္ည်  

နည််းဥပမေေ ာ်းနှင် အညီ လ ို ်နောမဆာင်ရွ ်ရေည် -  

 ( ) င်္တတုတွင််းဝန်ထေ််းေ ာ်း၊ အလိုပ်င်္ော်းေ ာ်း နို့်ထာ်းပ င််း၊ အလိုပ်  ိုင််းမစပ င််းအတွ ် 

လိုပ် ၊ လစာနှင ် အပ ာ်းအ မက ်းမငွေ ာ်း င်္တ်ေှတ်ပ င််း၊ 

 (  ) င်္တတုတွင််း၏ မပေမပေါ်၊ မပေမအာ ်၌အလိုပ်လိုပ်ရ ်နှင ် အလိုပ်   န်နောရီေ ာ်း င်္တ်ေှတ် 

ပ င််း၊ 
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 ( ဂ) င်္တတုတွင််း၌ မဘ်းအနတရာယ် င််းရှင််းရန်နှင ် ေမတာတ်ဆပ စ်ပွာ်းေှုေ ှာ ွယ်ရန် စီေံ 

မဆာငရ်ွ ်ပ င််း၊ 

 (ဃ) င်္တတုတွင််းဝန်ထေ််းေ ာ်း၊ အလိုပ်င်္ော်းေ ာ်း၏င်္ ်င်္ာမ  ာင်   မရ်း၊    န််းောမရ်း၊  

င်္နို့်ရှင််းမရ်းနှင ် စည််း ေ််းထ န််းင်္ ေ််းမရ်းတ ိုို့အတွ ် စီေံ   ်ေ ာ်းမရ်းဆွ  အမ ာင် 

အထည်မ ာပ် င််း၊ 

 ( င) ဓာတ်င်္တတုထိုတ်လိုပ်ပ င််းလိုပ်ငန််း  ို မဆာင်ရွ ်ရာတွင် ပတ်ဝန််း  င်ထ   ို ်ေှု 

အနည််းဆံို်းပ စ်မစရန်နှင ် မေင်္ ံပပည်ငူ်္ေ ာ်း၏ လူေှုစီ်းပွာ်းထ   ို ်ေှုေရှ မစရန် အမလ်းထာ်း 

မဆာငရ်ွ ်ပ င််း၊ နှစ်စဉ်ပတ်ဝန််း  ငထ် န််းင်္ ေ််းမရ်းအတွ ် ရန်ပံိုမငထွာ်းရှ ပ င််း၊ 

 (စ) ဓာတ်င်္တတုထိုတ်လိုပ်ေှုလိုပ်ငန််းဖပီ်းဆံို်းပ င််း င်္ ိုို့ေဟိုတ် ပ တ်င်္ ေ််းင်္ည ်အ ါ လိုပ်ငန််း 

မပေမနရာအာ်း င်္တတုတွင််းပ တ်င်္ ေ််းေှုအစီအစဉ်ပါအတ ိုင််း မပေယာပပ ပုပငပ် င််း၊ ထ န််းင်္ ေ််း 

မရ်းနှင ် ပပန်လည်ထူမထာင်မရ်းလိုပ်ငန််း ၊  စ ေ််းလန််းစ ိုမပပမရ်းလိုပ်ငန််းေ ာ်းအတွ ်  

ရန်ပံိုမငွ ထူမထာင်၍ င်္တ်ေှတ်   ်နှင ်အညီ မဆာငရ်ွ ်မပ်းပ င််း၊ 

 ( ဆ) င်္တတုတွင််း၌ ပ စ်ပွာ်းင်္ည  ် ေမတာ်တဆပ စ်ပွာ်းေှုေ ာ်းနှင ် ယင််းေမတာ်တဆ ပ စ်ပွာ်းေှု 

မက ာင ် လူူ့အင်္ ်ဆံို်းရံှု်းပ င််းနှင ်   ိုယ် နဓောထ   ို ်ေဏ်ရာရေှုေ ာ်း  ို င်္တင််းပ ိုို့ 

အစီရင် ံပ င််းနှင  ်မပ ရှင််းမဆာင်ရွ ်ပ င််း၊ 

 ( ဇ) စစ်မဆ်းမရ်းအရာရှ ၏ စစ်မဆ်းေှု  ို ံယပူ င််း။ 

အခန ်း(၅) 

ဓာတ င်္တတုထိုတ လိုပ ရန  ဒပမနှင  ဒရင်္ ို်းစ  ခ င   

၁၁။ ပပည်မထာင်စို င်္ယံဇာတနှင် င်္ဘာဝပတ်ဝန််း  င်ထ န််းင်္ ေ််းမရ်းဝန်က ီ်းဌာန  စီေံ န်ို့ ွ  ွင် ရှ  

င်္ည်  ဓာတ်င်္တတု န်ို့င်္တ်နယ်မပေအတွင််း   မရာ ်ပ င််း ေရှ မင်္ာနယ်မပေတွင် ဓာတ်င်္တတုထိုတ် 

လိုပ်ရန်  ွင် ပပုေ န်ို့ရရှ ငူ်္င်္ည် င်္ ်ဆ ိုင်ရာမပေ  ို စ ို ်ပ  ု ်းလိုပ်  ိုင် ွင် ၊ လ ်၀ယ်ထာ်း ွင် ၊ အငံ်္ို်းပပု ွင် ၊ 

အ   ု ်း ံစာ်း ွင် ၊ ဆ ် ံ ွင်  င်္ ိုို့ေဟိုတ် လွှ မပပာင််းပ ိုင် ွင် ရှ မင်္ာ ပိုဂ္ ုလ် င်္ ိုို့ေဟိုတ် အ ွ ွဲ့အစည််းနှင်  

င်္မဘာတူညီေှုရရှ ဖပီ်းေှင်္ာ ဓာတ်င်္တတုထိုတ်လိုပ်ပ င််း  ို လိုပ်  ိုငမ်ဆာငရ်ွ ် ွင် ရှ င်္ည်။ 

၁၂။ ဓာတ်င်္တတုထိုတ်လိုပ်ရန်  ွင် ပပုေ န်ို့ရရှ ငူ်္င်္ည်  ွင် ပပုဧရ ယာအတွင််း လိုပ်ငန််းမဆာင်ရွ ်ရန် 

မပေမပေါ်နှင်  မပေမအာ ်ရှ မရတ ိုို့အာ်း င်္ ်ဆ ိုငရ်ာ အစ ို်းရဌာန၊ အ ွ ွဲ့အစည််းေ ာ်း၏  ွင် ပပု   ်ပ င်  ငံ်္ို်းစွ  ွင်  
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ရှ င်္ည်။ င်္ ိုို့ရာတွင ်တစ်စံိုတစ်မယာ ်၏အငံ်္ို်းပပုဆ မရအာ်း ထ   ို ်မအာငေ်ပပုလိုပ်ရန်၊ င်္ ်ဆ ိုင်ရာ 

အစ ို်းရဌာန၊  အ ွ ွဲ့အစည််းေ ာ်း၏  ွင် ပပု   ်ေရဘ  မရစီ်းမက ာင််း  ိုပ တ်ဆ ိုို့ပ င််း င်္ ိုို့ေဟိုတ် မပပာင််းလ  

ပ င််းေပပုရန်နှင်  ဓာတ်င်္တတုထိုတ်လိုပ်ပ င််းလိုပ်ငန််းအတွ ် အေ ာ်းပပည်ငူ်္ဆ ိုင်ရာမရ  ို ရယူငံ်္ို်းစွ ရန် 

လ ိုအပ်ပါ  ဦ်းစီ်းဌာနင်္ ိုို့ င်္တ်ေှတ်   ်ေ ာ်းနှင် အညီ ဦ်းစွာတင်ပပရေည်။ 

၁၃။ ဦ်းစီ်းဌာနင်္ည် ပိုေ်ေ ၁၂ အရ တငပ်ပ   ်  ိုစ စစ်၍ ဓာတ်င်္တတုထိုတ်လိုပ်ရန်  ွင် ပပုေ န်ို့ရရှ ငူ်္ 

င်္ည် အေ ာ်းပပည်ငူ်္ဆ ိုငရ်ာ မရ  ို ရယူငံ်္ို်းစွ ရန် အေှန်တ ယ် လ ိုအပ်မနမက ာင််းမတွွဲ့ရှ ရပါ  

တည်ဆ ဥပမေနှင် အညီ မရငံ်္ို်းစွ  ွင် ရရှ မရ်းအတွ ် င်္ ်ဆ ိုင်ရာအစ ို်းရဌာန၊  အ ွ ွဲ့အစည််းနှင်  ည  န ှုင််း 

မဆာငရ်ွ ်မပ်းရေည်။ 

အခန ်း(၆) 

ဓာတ င်္တတုခ န  

၁၄။ ဓာတ်င်္တတုထိုတ်လိုပ်ရန်  ွင် ပပုေ န်ို့ရရှ ငူ်္င်္ည် ထိုတ်လိုပ်ရရှ မင်္ာ ဓာတ်င်္တတုေ ာ်း မရာင််း   

င်္ည် အ ါ ဓာတ်င်္တတုတန်  ို်းအမပေါ် မအာ ်ပါနှုန််းထာ်းေ ာ်းအရ ဓာတ်င်္တတု ွန်မပ်းမဆာင်ရေည်- 

 ( ) မရွှေ နှင်  ပပည်မထာငစ်ိုင်္ယံဇာတနှင် င်္ဘာဝပတ်ဝန််း  ငထ် န််းင်္ ေ််းမရ်းဝန်က ီ်းဌာန  

ပပည်မထာငစ်ိုအစ ို်းရ၏ င်္မဘာတူညီ   ်ပ င်  အ ါအာ်းမလ ာစ်ွာ အေ န်ို့မက ာပ်ငာစာ 

အာ်း ထိုတ်ပပန်၍ င်္တ်ေှတ်င်္ည်  အ  ို်းတန်င်္တတုေ ာ်းအတွ ် (၅)ရာ  ိုင်နှုန််း၊ 

 (  ) မငွ၊   ေပ  ၊ အဖ  ု ်န ် နှင်  ပပည်မထာငစ်ိုင်္ယံဇာတနှင်  င်္ဘာဝပတ်ဝန််း  င် ထ န််း 

င်္ ေ််းမရ်းဝန်က ီ်းဌာန  ပပည်မထာငစ်ိုအစ ို်းရ၏ င်္မဘာတူညီ   ်ပ င်  အ ါအာ်းမလ ာစ်ွာ  

အေ န်ို့မက ာပ်ငာစာအာ်း ထိုတ်ပပန်၍ င်္တ်ေှတ်င်္ည်  င်္တတုေ ာ်းအတွ ် (၄)ရာ  ိုငန်ှုန််း၊ 

 ( ဂ)   ၊  မနော ်စ ေ််း နှင်  ပပည်မထာငစ်ိုင်္ယံဇာတနှင်  င်္ဘာဝပတ်ဝန််း  င်ထ န််းင်္ ေ််းမရ်း 

ဝန်က ီ်းဌာန  ပပည်မထာငစ်ိုအစ ို်းရ၏ င်္မဘာတူညီ   ်ပ င်  အ ါအာ်းမလ ာစ်ွာ အေ န်ို့ 

မက ာပ်ငာစာအာ်း ထိုတ်ပပန်၍ င်္တ်ေှတ်င်္ည်  င်္တတုေ ာ်းအတွ ် (၃)ရာ  ိုင်နှုန််း၊ 

 (ဃ) စ ်ေှုတွင််းထွ ် ိုန်က ေ််းပစစည််း င်္ ိုို့ေဟိုတ် မ  ာ  ်အတွ ် (၂)ရာ  ိုငန်ှုန််း။ 

၁၅။ ပိုေ်ေ ၁၄ အရ ဓာတ်င်္တတု ွန်မပ်းမဆာင်ပ င််း  ို အပပည်ပပည်ဆ ိုင်ရာ င်္တတုမစ ်းနှုန််းအရ 

င်္တတုစင ်ပါ၀င်ေှုရာ  ိုင်နှုန််းအမပေါ်တွင် တွ ်   ်၍ ဦ်းစီ်းဌာနေှတစ်ဆင်  တနင်္သာရီတ ိုင််းမေင်္က ီ်း 

အစ ို်းရအ ွ ွဲ့ဘဏ္ဍာရန်ပံိုမငွင်္ ိုို့  မပ်းမဆာငရ်ေည်။ 
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အခန ်း(၇) 

စစ ဒဆ်းဒရ်းအရာရှ ၏ လိုပ ငန ်းတာ၀န မျာ်း 

၁၆။ စစ်မဆ်းမရ်းအရာရှ ၏ လိုပ်ငန််းတာ၀န်ေ ာ်းေှာ မအာ ်ပါအတ ိုင််းပ စ်င်္ည်– 

 ( ) ဤဥပမေပါ ပပဋ္ဌာန််း   ်ေ ာ်း၊ ဤဥပမေအရ ထိုတ်ပပန်င်္ည်  နည််းဥပမေေ ာ်း အေ န်ို့နှင်  

ညွှန်က ာ်း   ်ေ ာ်း  ိုလည််းမ ာင််း၊  ွင် ပပုေ န်ို့ပါစည််း ေ််း   ်ေ ာ်း  ိုလည််းမ ာင််း၊ 

နှစ်ဦ်းင်္မဘာတူစာ  ုပ်ပါစည််း ေ််း   ်ေ ာ်း  ိုလည််းမ ာင််း  ွင် ပပုေ န်ို့ရရှ ငူ်္ေ ာ်း  

လ ို ်နောပ င််း ရှ ၊ ေရှ  စစ်မဆ်းပ င််း၊ 

 (  ) င်္တတုတွင််း၌ လိုပ်  ိုင်လ  ်ရှ မင်္ာ ၀န်ထေ််းေ ာ်း၊ အလိုပ်င်္ော်းေ ာ်း၏   န််းောင်္န်ို့ရှင််း 

မရ်း၊ မဘ်းအနတရာယ် င််းရှင််းမရ်း၊ ေမတာ်တဆပ စ်ပွာ်းေှုေှ  ာ ွယ်မရ်း၊ င်္ ်င်္ာ 

မ  ာင်   မရ်း၊ စည််း ေ််းထ န််းင်္ ေ််းမရ်းဆ ိုငရ်ာ   စစရပ်ေ ာ်း  ို က ည် ရှုစစ်မဆ်းပ င််း၊ 

 ( ဂ) င်္တတု၊ စ ်ေှုတွင််းထွ ် ိုန်က ေ််းပစစည််းနှင်  မ  ာ ်တ ိုို့  ို ထိုတ်လိုပ်ပ င််း၊ ဆင် တ ် 

ပပုပပငပ် င််းလိုပ်ငန််းေ ာ်းတွင် ပတ်၀န််း  င်ထ   ို ်ေှု ဆန််းစစ်င်္ည် စနစ်နှင်  လူေှုမရ်းအရ 

ထ   ို ်ေှု ဆန််းစစ်င်္ည် စနစ်ေ ာ်း  ို က ည် ရှုစစ်မဆ်းပ င််း၊ 

 (ဃ) ၀န်က ီ်းဌာန  အ ါအာ်းမလ ာစ်ွာ မပ်းအပ်မင်္ာ လိုပ်ငန််းတာ၀န်ေ ာ်း  ို ထေ််းမဆာင် 

ပ င််း။ 

အခန ်း(၈) 

စီမ ခန ့်ခ  ဒရ်း နည ်းလမ ်းအရ အဒရ်းယူပခင ်း 

၁၇။  ွင် ပပုေ န်ို့ရရှ ငူ်္ ပ စ်မစ၊ ၎င််း၏  ိုယ်စာ်း စီေံအိုပ်  ုပ်ငူ်္ င်္ ိုို့ေဟိုတ် အလိုပ်င်္ော်းတစ်ဦ်း  

ပ စ်မစ ဤဥပမေအရထိုတ်ပပန်င်္ည်  နည််းဥပမေေ ာ်း၊ အေ န်ို့ င်္ ိုို့ေဟိုတ် ညွှန်က ာ်း   ်တစ်ရပ်ရပ်  ို 

လ ို ်နောရန် ပ  ် ွ ်လျှငမ်င်္ာလ်ည််းမ ာင််း၊  ွင် ပပုေ န်ို့ပါ စည််း ေ််းတစ်ရပ်ရပ်  ို မ ာ ်   ်လျှင် 

မင်္ာ်လည််းမ ာင််း   ွင် ပပုေ န်ို့ထိုတ်မပ်းငူ်္င်္ည် မအာ ်ပါစီေံ န်ို့ ွ မရ်းဆ ိုင်ရာ အေ န်ို့တစ်ရပ်ရပ်  ို 

  ေှတ်န ိုင်င်္ည်- 

 ( )  ွင် ပပုေ န်ို့အရ လိုပ်  ိုင်မဆာင်ရွ ်မနမင်္ာ လိုပ်ငန််းအာ်းလံို်း င်္ ိုို့ေဟိုတ် တစ်စ တ် 

တစ်မေင်္  ို ဆ ိုင််းငံ ထာ်းမစပ င််း၊ 

 (   )  ွင် ပပုေ န်ို့  ို ပယ်   ်ပ င််း၊ 
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( ဂ )  ွင် ပပုေ န်ို့  ိုပယ်   ်၍ အာေ ံမငနွှင် က  ုတငမ်ငွေ ာ်း  ို ပပည်ငူ်္ူ့ဘဏ္ဍာအပ စ် င်္ ေ််း 

ဆည််းပ င််း၊ လ ိုအပ်ပါ  အာေ ံမငပွောဏမအာ ် ေနည််းမင်္ာ ေဏ်မက ်းမငွ  ို မပ်း 

မဆာငမ်စပ င််း။ 

အခန ်း(၉) 

ပပစ မှုနှင  ပပစ ေဏ မျာ်း 

၁၈။ ေည်ငူ်္ေဆ ို ဤဥပမေအရ ထိုတ်မပ်းင်္ည်   ွင် ပပုေ န်ို့ေရရှ ဘ  မအာ ်ပါအမင်္်းစာ်း ထိုတ်လိုပ် 

ပ င််းဆ ိုင်ရာလိုပ်ငန််းတစ်ရပ်ရပ်  ို လိုပ်  ိုင်မက ာင််း ပပစ်ေှုထင်ရှာ်းစီရင်ပ င််း ံရလျှင် ထ ိုငူ်္  ို 

မထာင်ေဏ်ငံ်္ို်းနှစ်အထ ပ စ်မစ၊ မငွေဏ်   ပ်င်္ န််း နှစ်ဆယ် အထ  ပ စ်မစ၊ ေဏ်နှစ်ရပ်လံို်းပ စ်မစ 

  ေှတ်ရေည် - 

  ( )  င်္တတုရှာမ ွပ င််း၊    စေ််းင်္ပ်တ ိုင််းတာပ င််း၊    ဆင် တ ်ပပုပပငပ် င််း   င်္ ိုို့ေဟိုတ်

  မရာင််း  ပ င််းနှင ်ဝယ်ယူပ င််း၊    

   (   )    စ ်ေှုတွင််းထွ ် ိုန်က ေ််းပစစည််း ရှာမ ွပ င််း၊ စေ််းင်္ပ်တ ိုင််းတာပ င််း၊ ဆင် တ ် 

ပပ ပုပငပ် င််း င်္ ိုို့ေဟိုတ် မရာင််း  ပ င််းနှင ် ဝယ်ယူပ င််း၊      

  ( ဂ ) မ  ာ ်ရှာမ ွပ င််း၊ စေ််းင်္ပ်တ ိုင််းတာပ င််း၊ ဆင် တ ်ပပ ပုပငပ် င််း င်္ ိုို့ေဟိုတ် 

မရာင််း  ပ င််းနှင  ်ဝယ်ယူပ င််း၊ 

  (ဃ) မရာင််း  ပ င််းနှင်  ၀ယ်ယူပ င််းလိုပ်ငန််း  ွင် ပပုေ န်ို့ရယူပ င််းေရှ ဘ  ဓာတ်င်္တတု

 ဆင် တ ်ပပုပပငပ် င််းလိုပ်ငန််း လိုပ်  ိုင်ပ င််း၊ 

  ( င )  ွင် ပပုေ န်ို့ေရှ ဘ  ဓာတ်င်္တတုထိုတ်လိုပ်ပ င််း။ 

၁၉။ ေည်ငူ်္ေဆ ို လ ်လိုပ်လ ်စာ်း ထိုတ်လိုပ်ပ င််းအတွ ် ဤဥပမေအရ ထိုတ်မပ်းင်္ည်   ွင် ပပုေ န်ို့ 

ေရရှ ဘ  ဓာတ်င်္တတုထိုတ်လိုပ်ပ င််း၊ မရာင််း  ပ င််းနှင ် ဝယ်ယူပ င််းလိုပ်ငန််း လိုပ်  ိုင်မက ာင််း၊  ပပစ်ေှု 

ထငရ်ှာ်းစီရငပ် င််း ံရလျှင် ထ ိုငူ်္  ို အနည််းဆံို်း တစ်လေှ အေ ာ်းဆံို်း ငံ်္ို်းလထ ် ေပ ိုမင်္ာ မထာင်ေဏ် 

ပ စ်မစ၊ မငွေဏ်  ပ်တစ်င်္ န််းအထ  ပ စ်မစ    ေှတ်ရေည်။ 

၂၀။  ေည်ငူ်္ေဆ ို ပိုေ်ေ ၁၈ ပါပပစ်ေှုတစ် ို ို  ို ထပ်ေံ   ်းလွန်ပါ  မထာငေ်ဏ် ငံ်္ို်းနှစ်   ေှတ်ရေည်  

အပပင ်မငွေဏ်အနည််းဆံို်း   ပ ်နှစ်ဆယ်င်္ န််း ေ ှအေ ာ်းဆံို်း   ပ်င်္ န််းငါ်းဆယ် အထ   ေှတ်ရေည်။ 
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၂၁။  ွင် ပပုေ န်ို့ရရှ င်္ူင်္ည် ပိုေ်ေ ၁၀ နှင်  စပ်လ ဉ််းင်္ည်  ပေန်ော င်္တတုတွင််း နည််းဥပမေေ ာ်းပါ 

ပပဋ္ဌာန််း   ်တစ်ရပ်ရပ်  ို မ ာ ်   ်   ်းလွန်မက ာင််း ပပစ်ေှုထင်ရှာ်းစီရင်ပ င််း ံရလျှင် ထ ိုငူ်္  ို 

မထာင်ေဏ် မပ ာ ်လအထ  ပ စ်မစ၊ မငွေဏ်  ပ်ငါ်းင်္ န််းအထ  ပ စ်မစ၊ ေဏ်နှစ်ရပ်လံို်းပ စ်မစ 

  ေှတ်ရေည်။ 

၂၂။  ွင် ပပုေ န်ို့ရရှ ငူ်္ေည်ငူ်္ေဆ ို ပိုေ်ေ ၁၀ နှင် စပ်လ ဉ််းင်္ည်  ပေန်ော င်္တတုတွင််း နည််းဥပမေေ ာ်းပါ 

ပပဋ္ဌာန််း   ်တစ်ရပ်ရပ်  ို လ ို ်နောရန် ပ  ် ွ ်ေှု ထပေ်ံ   ်းလွန်မက ာင််း ပပစ်ေှုထင်ရှာ်းစီရင်ပ င််း 

 ံရလျှင် ထ ိုငူ်္  ို မထာင်ေဏ ်တစ်နှစ်  ေှတ်ရေည ်အပပင် မငွေဏ်အနည််းဆံို်း  ပ်ငါ်းင်္ န််းေှ အေ ာ်းဆံို်း 

  ပ်တစ်ဆယ်င်္ န််း အထ    ေှတ်န ိုင်င်္ည်။ 

၂၃။ တရာ်းရံို်းင်္ည် ပိုေ်ေ ၁၈ င်္ ိုို့ေဟိုတ် ပိုေ်ေ ၁၉  င်္ ိုို့ေဟိုတ် ပိုေေ် ၂၀ တ ိုို့အရ တရာ်းစွ ဆ ိုတင်ပ ိုို့မင်္ာ 

ပပစ်ေှုတစ်ရပ်ရပ်နှင် စပ်လ ဉ််း၍ ပပစ်ေှုထငရ်ှာ်းမတွွဲ့ရှ လျှင် င်္ ်ဆ ိုငရ်ာပပစ်ေှုအတွ ်   ေှတ်ရေည် ပပစ်ေဏ် 

အပပင်- 

( ) ပပစ်ေှုနှင် င်္ ်ဆ ိုင်မင်္ာ ဓာတ်င်္တတု  ို ပပည်င်္ူဘဏ္ဍာအပ စ် င်္ ေ််းဆည််းရန် အေ န်ို့    

  ေှတ်ရေည်၊ 

(  ) ပပစ်ေှု   ်းလွန်ရာတွင် အငံ်္ို်းပပုင်္ည်  ယာဉ်၊ တ ရစဆာန်နှင်  အပ ာ်းစ ်ပစစည််း  ရ ယာ 

တန်ဆာပလာေ ာ်း  ို ပပည်ငူ်္ူ့ဘဏ္ဍာအပ စ် င်္ ေ််းဆည််းရန် အေ န်ို့  ေှတ်န ိုငင််္ည်။ 

အခန ်း(၁၀) 

အဒထ ဒထ  

၂၄။ ဓာတ်င်္တတုထိုတ်လိုပ်ပ င််းနှင် စပ်လ ဉ််း၍ တနင်္သာရီတ ိုင််းမေင်္က ီ်း လိုပ် ွ ်စ စစ်  ထာ်းမရ်း 

အ ွ ွဲ့င်္ည်  ွင် ပပုေ န်ို့ ရရှ မင်္ာ လိုပ်ငန််းရှငန်ှင်    ်စပ် င်္ ိုို့ေဟိုတ် အ   ု ်းတူလိုပ်ငန််း လိုပ်  ိုငပ် င််း 

အတွ ် ထိုတ်လိုပ်ေှုအမပေါ်တွင် ပတ်၀န််း  င်ထ   ို ်ေှု ဆန််းစစ်ပ င််းဆ ိုင်ရာ  ိုန်  စရ တ်ေ ာ်း 

အပါအ၀င် ရာ  ိုင်နှုန််းပ င်   ွ မဝ ံစာ်းင်္ည် စနစ်ပ င်  လိုပ်  ိုငရ်ေည်။ 

၂၅။ ဤဥပမေအရ ရရှ ရန်ရှ မင်္ာမငွေ ာ်း  ို ၀ငမ်င ွွန်ေမပပ   န်မငွပ စ်ဘ င်္   င်္ ိုို့ အရမ ာ ် ံရ 

ေည်။ ဤ  စစအလ ိုို့ငှာ င်္ ်ဆ ိုငရ်ာ၀န်က ီ်းဌာန  တာ၀န်မပ်းအပ်မင်္ာအရာရှ င်္ည် တည်ဆ ဥပမေ 

ေ ာ်းအရ မ ာ်လ မတတာ်အရာရှ ၏ လိုပ်ပ ိုင် ွင် ေ ာ်း  ို   င် ငံ်္ို်းမဆာငရ်ွ ် ွင် ရှ မစရေည်။ 
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၂၆။ ဦ်းစီ်းဌာနင်္ည် င်္တတုင်္ယံဇာတေ ာ်း မရရှည်တည်တံ န ိုင်ရန်အလ ိုို့ငာှ ထ န််းင်္ ေ််းမစာင ်မရှာ ် 

မရ်းအတွ ် က ပ်ေတ်ပ င််း၊ တာ်းဆီ်းပ င််း၊ အမရ်းယူမဆာင်ရွ ်ပ င််းေ ာ်း ပပုလိုပ်ရာတွင် လ ိုအပ်ပါ  

င်္ ်ဆ ိုငရ်ာ အိုပ်  ုပ်မရ်း အာဏာပ ိုင်အ ွ ွဲ့အစည််း၊ င်္ ်ဆ ိုင်ရာရ တပ် ွ ွဲ့နှင် ည  န ှုင််းဖပီ်း အ ူအညီရယူ 

န ိုငင််္ည်။ 

၂၇။ ဤဥပမေပါ ပပဋ္ဌာန််း   ်ေ ာ်း  ို အမ ာငအ်ထည်မ ာ် မဆာငရ်ွ ်ရာတွင် -  

( ) ဝန်က ီ်းဌာနင်္ည် လ ိုအပ်မင်္ာ နည််းဥပမေေ ာ်း၊ စည််းေ ဉ််းနှင် စည််း ေ််းေ ာ်း  ို  ပေန်ော  

င်္တတုတွင််းဥပမေ၊ နည််းဥပမေေ ာ်းပါပပဋ္ဌာန််း   ်ေ ာ်းနှင် အညီ  တနင်္သာရီတ ိုင််းမေင်္က ီ်း  

အစ ို်းရအ ွ ွဲ့၏ င်္မဘာတူညီ   ်ပ င်  ထိုတ်ပပန်န ိုငင််္ည်၊ 

 (  ) ဝန်က ီ်းဌာနင်္ည် လ ိုအပ်မင်္ာ အေ န်ို့မက ာပ်ငာစာ၊ အေ န်ို့နှင ်ညွှန်က ာ်း   ်ေ ာ်း လိုပ်ထံို်း 

လိုပ်နည််းေ ာ်း  ို ပေန်ော င်္တတုတွင််းဥပမေ၊ နည််းဥပမေေ ာ်းပါ ပပဋ္ဌာန််း   ်ေ ာ်းနှင် အညီ 

ထိုတ်ပပန်န ိုင်င်္ည်။ 

 ပပည်မထာငစ်ိုင်္ေမတပေန်ောန ိုငင်မံတာ ်ွ ွဲ့စည််းပံိုအမပ  ံဥပမေအရ ျွန်ိုပ်လ ်ေှတ်မရ်းထ ို်းင်္ည်။ 

 

 

               (ပံို) 

 ပေင ်မောင် 

      ဝန်က ီ်း  ုပ် 

    တနင်္သာရီတ ိုင််းမေင်္က ီ်းအစ ို်းရအ ွ ွဲ့ 


